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Sessió del 18 de juny 2018 
 

 
Proposta d’actualització dels preus FUOC 2018-19 i 
reorganització de l’esquema de beques, ajuts i descomptes 
 
El gerent Antoni Cahner presenta la proposta d’actualització de preus FUOC per al 
proper curs 2018-2019, així com la proposta de reorganització de l’esquema de beques, 
ajuts i descomptes.  
 
El Consell dóna el vistiplau a ambdues propostes i ACORDA sotmetre-les a la 
consideració del Patronat per a la seva aprovació definitiva. 

 
Selecció de professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació 
 
El VR Carles Sigalés presenta la proposta d’incorporació d’una nova professora per 
ocupar la posició vacant als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació en l'àmbit de 
Psicologia, per les assignatures del Pràcticum, tant a nivell del Grau com dels Màsters 
que ofereixen aquests estudis. 
 
Un cop efectuat per part de la corresponent Comissió de Selecció el procés d’avaluació 
i entrevistes entre les candidatures finalistes, la candidata més ben valorada i la 
incorporació de la qual la Comissió proposa al Consell és la de la Dra.  Clara Selva. 
 
El Consell APROVA la proposta. 



 

  
 

 

 

Nomenament de “Responsable acadèmica de l’Oficina de 
Vicerectorats” 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA incorporar a l’organigrama de 
l’Oficina de Vicerectorats la figura de “Responsable acadèmic/a” i atribuir aquesta 
categoria a la prof. Mercè Boixadós que ja ha vingut exercint les tasques corresponents 
a aquest lloc des de la constitució de l’Oficina. Pel cas que la posició comporti algun 
tipus de complement salarial, el nomenament tindrà efectes des del mes de gener de 
2018. No obstant, a efectes de possibles còmputs de mèrits lligats a responsabilitat, 
aquests se li reconeixeran a partir de la data en què efectivament va iniciar aquesta 
tasca en el si de l’Oficina. 

 
 


